
Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s č. 08/2021

z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 10.05.2021

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Mgr. Petr Znamenáček
Zbyněk Peša
František Kašpárek 
Pavel Korec

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník
Mgr. Martina Havránková, odbor majetku

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

________________ ________________
starosta   místostarosta

V Týnci nad Sázavou dne 10.05.2021
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Schůze rady byla zahájena ve 14:00 hodin v zasedací místnosti rady.

A) Zahájení
Jednání rady bylo řádně svoláno. Je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Zápis z předchozího jednání
byl ověřen, námitky nebyly podány. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Rada schvaluje program 
jednání.

B) Nová usnesení
08/1 Prodloužení nájemní smlouvy do 31.05.2022, Brodce 25, byt č. 9. Rada souhlasí s uzavřením 

dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/2 Prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou, Okružní č.p. 275, byt č. 38. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/3 Pronájem pozemku parc. č. st. 407 o výměře 37 m2 v katastrálním území Pecerady, na kterém se 
nachází stavba pro rekreaci č.e. 50 (chata u Sázavy), vlastníkům této stavby za cenu 2.000 Kč/rok 
+ inflační doložka na dobu neurčitou. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 07.04.2021. Rada 
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/4 Žádost Jana Kučery (GIANNI) o pronájem části pozemku parc. č. 3089/33 v katastrálním území 
Týnec nad Sázavou (ulice Pěší) o výměře 16 m2 za účelem zřízení letní zahrádky v termínu 
od 15.05.2021 do 31.10.2021 za jednorázovou úhradu 4.216 Kč. Záměr byl zveřejněn na úřední 
desce od 21.04.2021. Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/5 Žádost TJ Pecerady o změnu nájemní smlouvy na pronájem sportoviště a sportovních kabin 
v Peceradech. Změna se týká prodloužení doby nájmu do 31.12.2033 (z důvodu podmínek 
dotačního titulu, do kterého TJ Pecerady chce podat žádost o dotaci) a možnosti podnajmout část 
sportoviště spolku SVP Pecerady, z.s. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 20.04.2021. Rada 
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/6 Výběrové řízení na pronájem zahrádky č. 19 o výměře 100 m2 na pozemku parc. č. 4250/1 
v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou (za garážemi u náhonu). Byly 
doručeny dvě nabídky. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu, nájemné
zahrádky je za 30 Kč/m2/rok + inflační doložka, na dobu neurčitou.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/7 Pronájem zahrádky č. 7 o výměře 193 m2 na pozemku parc. č. 4274/1 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou paní R.Ch., která byla vybrána ve výběrovém řízení. Smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou, výše nájemného činí 25 Kč/m2/rok, tj. za 4.825 Kč/rok + inflační 
doložka. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 20.04.2021. Rada souhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/8 Žádost o dlouhodobý pronájem či odkup obecního pozemku parc. č. 1389 o výměře 3938 m2

v katastrálním území Čakovice u Řehenic (u osady Čisté potoky). Žadatelé chtějí v blízkosti bydlet, 
na pozemku by chovali koně, provozovali jezdeckou lukostřelbu či venkovní hry pro děti a dospělé. 
Parkování a zázemí plánují na pozemku u chaty č.e. 5, kterou chtějí koupit. Přístup na pozemek je 
po nezpevněné cestě, na pozemku by probíhal trénink cca 10 lidí jeden víkend v měsíci. Rada 
města souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku za 0,50 Kč/m2/rok + inflační doložka 
na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce. 
Schváleno 4 - 0 - 1 (zdržel)
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08/9 Prodej služebního notebooku HP EliteBook 840 za odhadní cenu 4.000 Kč. Notebook byl pořízen 
v prosinci 2014. Prodejní cena je stanovena dle celkového opotřebení a možné doby použitelnosti. 
Počítač bude vyčištěn od služebních dat. Rada souhlasí s prodejem.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/10 Odkoupení zahradního domku za cenu 60.000 Kč do vlastnictví města. Jedná se o dřevostavbu 
s půdorysem 3,3 x 4,6 m a výškou 3,5 m, která bude sloužit jako sklad na nářadí u tenisových kurtů 
v Chrástu nad Sázavou. Rada souhlasí s odkupem domku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/11 Žádost společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. o souhlas s umístěním optické sítě v bytových 
domech v ulici Okružní č.p. 275, 520 a 525, Týnec nad Sázavou. V č.p. 275 bud navíc umístěno 
i zařízení OLT. Rozvody v domě provede T-Mobile na své náklady. Rada s umístěním sítě souhlasí, 
rozvody budou v budově přednostně vedeny v souběhu s rozvody Telco.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/12 Žádost o vyjádření ke změně využití pozemku parc. č. 4586 v katastrálním území Týnec 
nad Sázavou, část Brodce, z lesního pozemku na zahradu. V územním plánu je pozemek zahrnut 
do ploch pro bydlení venkovského typu. Rada se změnou využití pozemku souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/13 Žádost o souhlas se zpevněním části obecního pozemku komunikace parc. č. 4454/3 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Zpevněná část ze zámkové dlažby by sloužila 
jako sjezd na pozemek žadatelky, zpevnění provede na vlastní náklady v délce cca 1 m. Dešťová 
voda bude svedena na pozemek žadatelky. Rada se zpevněním souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/14 Žádost o vyjádření k demolici stavby č.p. 38 v Peceradech. Z důvodu havarijního stavu bude stavba 
zcela odstraněna. Jedná se o zděnou stavbu s půdorysem 11 x 11 m, výškou 8 m a sedlovou 
střechou. Rada s demolicí souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/15 Žádost Mašek Elektro s.r.o. o vyjádření k rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Krusičanská, 
Týnec nad Sázavou. Stávající nadzemní vedení bude demontováno a uloženo do země – boční ulice 
Krusičanská parc. č. 2957/43 a přes pozemek parc. č. 2982/41. Nove zemní vedení bude uloženo 
ve stejné trase, jako vedení NN společnosti ČEZ. Dále budou osazeny dvě nové lampy v místě 
rušených sloupů ČEZ. Rada s rekonstrukcí souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/16 Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 3080/154 v katastrálním 
území Týnec nad Sázavou (ulice Jílovská). Přípojka bude uložena v pozemcích parc. č. 3080/154, 
3080/5 (komunikace KSÚS) a 3080/88 (obecní) v hloubce 2,5 m. Pod komunikací bude proveden 
řízený protlak, na obecním pozemku bude umístěna koncová jáma protlaku. Rada se stavbou 
souhlasí, startovací jámy budou provedeny mimo kořenový systém stromů, potrubí umožní 
napojení uliční vpusti (odvodnění komunikace).
Schváleno 5 - 0 - 0

08/17 Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 905 v katastrálním území 
Čakovice u Řehenic. Jedná se o přízemní dřevostavbu s obytným podkrovím, nepravidelného 
půdorysu o max. rozměrech 18,5 x 11 m, zastavěnou plochou 165 m2, výškou 7,1 m. Sjezd 
na pozemek je stávající. Rada se stavbou dle návrhu (srubová stavba) nesouhlasí. Tento typ stavby 
není pro lokalitu vhodný. Rada dle doporučení městského architekta navrhuje 1.NP realizovat 
z exteriéru se světlou omítkou, dřevěný charakter fasád pak lze provést dřevěným obkladem.
Schváleno 5 - 0 - 0
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08/18 Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. 146 v Týnci nad Sázavou 
(ulice Krusičanská). Stávající dvoupodlažní dům typu „Šumperák“ bude na západní straně 
přistaven, v přístavbě bude provedeno nové vnitřní schodiště a nový hlavní vstup do domu. Dále 
bude upravena vnitřní dispozice stavby, osazena nová okna, provedena přípojka plynu 
ze stávajícího kiosku na hranici pozemku a nové rozvody dešťové kanalizace s akumulací 
na pozemku žadatele. Nová přístavba na západě a stávající jednopodlažní přístavba na východě 
bude mít dřevěný obklad. Dále bude upraven prostor před domem, oplocení v severozápadní části 
pozemku bude zrušeno, vrata budou posunuta k pilíři elektro, severní oplocení bude nově 
provedeno s dřevěnou výplní, výška plotu bude 1,4m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/19 Žádost Lucida s.r.o. o vyjádření k rekonstrukci autobusové zastávky ve Zbořeném Kostelci –
zastávka na levé straně komunikace III/1068 při vjezdu do obce. Nástupiště délky 13 m bude 
provedeno za zámkové dlažby a osazeno přístřeškem. Asfaltová vozovka bude v místě zastávky 
rozšířena na 5,5 m. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/20 Žádost Lucida s.r.o. o vyjádření ke stavbě chodníku podél silnice III/1068 Zbořený Kostelec –
Brodce, 2. etapa. Chodník naváže na stávající chodník na Brodcích, bude proveden ze zámkové 
dlažby v délce 366 m, se šířkou 1,5 – 2,0 m. Součástí stavby je autobusová zastávka, parkovací 
stání a plocha pro kontejnery na pozemku parc. č. 4539 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, 
palisádové opěrné zídky o max. výšce 1,3 m, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Rada se 
stavbou souhlasí bez připomínek.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/21 Žádost Regionálního muzea v Jílovém u Prahy o zápůjčku modelu hradu Zbořený Kostelec
na výstavu „Doba zlaté slávy“ v termínu od 07.06.2021 do 10.10.2021. Rada souhlasí s uzavřením 
Smlouvy o výpůjčce.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/1 až 21 zajistí Mgr. Martina Havránková

08/22 Vítání občánků v září 2021. Rada souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3.000 Kč na dítě.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/23 Rada schvaluje seznam náhradníků pro uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/22 a 23 zajistí Marta Vrkoslavová

08/24 4. rozpočtové opatření rady města
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/24 zajistí Ing. Kateřina Hrušková

08/25 Jmenování paní Bc. Věry Velkové do funkce vedoucího odboru Projektového řízení od 11.05.2021 
na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění dalších předpisů (§ 102 odst. 2 písm. g).
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/25 zajistí Ing. Miloš Albl

08/26 Základní škola Týnec nad Sázavou, příspěvkové organizace - souhlas s přijetím věcného daru 
1 000 ks testovacích sad Novel Coronavirus Antigen Rapid Test Device v hodnotě 115.000 Kč 
k samotestování žáků a zaměstnanců školy. Rada s přijetím daru souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/27 Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace - souhlas s přijetím věcného daru 
500 ks testovacích sad Novel Coronavirus Angtigen Rapid v hodnotě 57.500 Kč k samotestování 
dětí a zaměstnanců mateřské školy. Rada s přijetím daru souhlasí.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/26 až 27 zajistí Mgr. Petr Znamenáček
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08/28 Redakční rada Týneckých listů. Rada schvaluje nové složení redakční rady Týneckých listů: 
šéfredaktor - Petr Drahoňovský; členové - Kateřina Tomášková, Ivana Nováková, Lenka Vrbatová 
a Blanka Schůtová.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/29 Rada souhlasí s podpisem petice za neprodlenou změnu metody plošného testování dětí 
a zaměstnanců ve školách. https://e-petice.cz/petitions/petice-za-neprodlenou-zmenu-metody-
plosneho-testovani-deti-a-zamestnancu-ve-skolach.html.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/30 Cenová nabídka na administraci zadávacího řízení. Společnost MT Legal s. r. o., advokátní kancelář, 
předložila cenovou nabídku na administraci zadávacího řízení (otevřené řízení) na zhotovitele 
stavby vodovodu a kanalizace v Krusičanech, ČOV Týnec nad Sázavou, vodovodu v Peceradech 
a Zbořeném Kostelci. Veřejná zakázka vzhledem k charakteru bude rozdělena na 3 části, 
pro každou část je zpracovaná samostatná projektová dokumentace, samostatné stavební 
povolení. Cenová nabídka za všechny tři části je ve výši 360 000 Kč bez DPH. Rada s realizací 
výběrového řízení dle nabídky souhlasí. Bude vystavena objednávka.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/31 Rekonstrukce chodníku před č. p. 409-412 v Týnci nad Sázavou. Rada bere na vědomí Prohlášení 
o provedení průzkumu trhu a rozhoduje o přidělení zakázky společnosti Benesolar s.r.o., IČO: 
26753421. Nabídková cena je 843 603,53 Kč s DPH. Rada souhlasí s vystavením objednávky
na rekonstrukci chodníku. 
Schváleno 5 - 0 - 0

08/32 Veřejná zakázka „Projektová dokumentace na opatření v lokalitě Hlinka (1. etapa)“. 
Předpokládaná hodnota 451 000 Kč bez DPH. Projekt bude spolufinancován z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP. 
Rada schvaluje obsah Smlouvy, Výzvu, Zadávací dokumentaci zakázky, seznam oslovených 
uchazečů. Rada jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi: Martin Kadrnožka, 
Martina Havránková, Petr Drahoňovský.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/33 Návrh dodatku č. 13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě. Dodatek 
stanovuje cenu dopravního výkonu pro období 1. 4. - 31. 12. 2021 na lince 339. Rada souhlasí 
s uzavřením dodatku.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/34 Studie dopravy v lokalitě u benziny. Dokument posuzuje předpokládané změny dopravní zátěže 
v řešeném území po výstavbě občanské vybavenosti (OD Lidl, stavebniny, drobné provozy 
komerce/výroby/služeb), zázemí městských servisních společností a veřejné vybavenosti 
(technické služby, sběrný dvůr, správa VaK, hasiči, RZS apod.), sportovně rekreační areál 
(koupaliště) a plochy pro bydlení (převážně v rodinných domech). Cílem je vyhodnocení 
bezpečnosti dopravy, kapacity křižovatek a pěších vazeb. Rada bere výstupy studie na vědomí.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/35 Rada schvaluje Platový výměr ředitele Technických služeb Týnec s.r.o. Ve výměru je doplněn 
výkonnostní příplatek po 2 měsících ve funkci ředitele.
Schváleno 5 - 0 - 0

08/36 Vyhodnocení plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací za rok 2020. Rada schvaluje 
dokument.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 08/28 až 36 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka
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C) Různé
- Hotel - příprava podkladů k rozhodnutí o koupi nemovitosti. Podklady se postupně dopracovávají. 

Shrnutí: budovu by servisovala nově zřízená příspěvková organizace. Ta by zaintegrovala knihovnu, 

muzeum, kulturu, hotel, infocentrum. Organizaci je třeba založit ihned s koupí z důvodu uplatnění 

DPH. Do doby výběru nového ředitele organizace je vhodné, aby byl jmenován pověřený zástupce 

organizace, který zajistí řádné nastavení procesů v organizaci. Tímto pověřeným zástupcem je na 

období max. do 31. 12. 2021 navrhován pan Václava Pošmurného z důvodu zkušeností v této 

oblasti (viz životopis). Podmínkou činnosti pověřeného zástupce organizace je komunikace a 

odsouhlasení jednotlivých organizačních kroků vedením města. Roční provoz organizace včetně 

údržby budovy by byl oproti stávajícímu stavu dražší cca o 1M Kč. To může vyrovnat příjem z hotelu 

(ubytování). Je také předpokládáno, že přemístěním městské knihovny do objektu hotelu dojde 

k uvolnění nemovitosti čp. 18 v Týnci nad Sázavou pro komerční účely, které budou městu 

generovat další finanční prostředky.

 Ocenění nemovitosti - Equta - odpovídá ZNA
 Kupní smlouva - JUDr. Krejčík - podmínky vypořádání kupní ceny, DPH, … odpovídá KADR
 Řešení DPH - prodej, provoz, servisní firma - konzultace Quarta, ještě bude upřesněno dle 

navrženého rozpočtu - odpovídá KADR
 Servisní firma - forma, rozsah, povinnosti, zakládací dokumenty - uvedeno v rozboru -

odpovídá KADR
 Vybavení - stále čekáme na seznam a ocenění. Konzultace s p. Malinovou.
 Stavební úřad - 3 otevřená řízení - majitel dodá dokumenty pro ukončení řízení - odpovídá CTI
 Úvěr - ZM schválilo, smlouva podepsána 16.04.2021

- Návrh pravidel pro financování stavby vodovodu a kanalizace. Proběhne rozeslání dopisu, setkání 

s obyvateli, dotazníkové šetření. Podle výsledku se poté rozhodne o samotné realizaci.

- Proběhla schůzka s osadním výborem Čakovice. Projednány mimo jiné opravy komunikací, údržba 

pozemků a oprava výpustě rybníku.

- Okružka pod hotelem je od pondělka bez dopravního omezení

- Od 10.5. začínají práce na novém povrchu U Janovického potoka (od Lipové k lávce)

- Běží výměna vodovodu U Janovického potoka (u Krusičanské)

- Informace o přepažení sportovní haly v ZŠ Komenského. Proběhlo jednání s TJ. Akce bude 

provedena v roce 2021. Náklady budou kryty nevyčerpanou dotací TJ Týnec nad Sázavou. Bude 

provedena změna rozpočtu.

Konec jednání v 19:10

Termíny jednání v roce 2021:
rada: 24.5., 7.6., 28.6., 19.7., 9.8., 30.8., 20.9., 4.10., 18.10., 8.11., 29.11., 20.12.
zastupitelstvo: 21.6., 13.9., 13.12.




